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Todos dizem que a medicina mudou, e também os médicos. Mas os 
pacientes também mudaram. Em passado não distante, os poucos 
médicos existentes eram tidos como heróis que se desdobravam 
para salvar os doentes mesmo com parcos recursos. 

Pouco se discutia o valor do trabalho médico, que poderia ser uma 
quantia em espécie, um frango, alguns ovos, ou mesmo a eterna 
gratidão de quem nada podia pagar. 

Hoje os médicos estão em toda parte, mas principalmente nos catálogos 
dos planos de saúde. Há magníficos recursos para o diagnóstico e 
tratamento. Mas involuímos nas relações com os pacientes.

Com raras exceções, a escolha do médico é impessoal, 
frequentemente o que atenda no ambulatório ou pelo convênio, o 
mais próximo ou que tenha um estacionamento por perto. Pacientes 
sequer sabem os nomes dos médicos e pouca importância dão aos 
seus conselhos. Não há gratidão pela dedicação do médico, uma vez 
que cabe ao oneroso plano de saúde ou mesmo ao SUS remunerar 
o profissional, independentemente se o atendimento foi bom ou ruim. 

De cada três receitas, uma sequer é aviada. Menos da metade das 
receitas com três ou mais medicamentos é seguida. Mais de 80% 
dos pacientes em tratamento crônico estão fora de controle. 

É preciso resgatar a ancestral aliança entre médicos e pacientes 
no enfrentamento dos elementos externos a essa relação, que 
transformaram a medicina em uma engrenagem comercial, 
insensível, impessoal e tantas vezes política. Que médicos e 
pacientes possam juntos reverenciar a vida e reconquistar a união na 
busca por condições dignas de saúde.

A medicina mudou,  
os pacientes também

Palavra do Presidente
MARCUS VINÍCIUS BOLÍVAR MALACHIAS
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Revisão em contas precisará 
de informações dos sócios

Diretoria

O sócio que está em dia com os pagamentos pode votar nas eleições e tem acesso 
aos benefícios da SBC

A Diretoria da SBC decidiu encaminhar para todos 
os sócios com pagamentos em aberto uma Carta de 
Circularização para atualizar as informações a respeito 
das anuidades/mensalidades. Alguns nomes estão 
inativos ou inadimplentes, segundo levantamento feito até 
dezembro de 2015, e o documento foi encaminhado já no 
começo do ano para atualização das informações.

“É essencial termos os dados fidedignos de sócios 
ativos e adimplentes, assim como dos recursos 
previstos para o planejamento financeiro e associativo 
da entidade”, esclarece a diretora financeira Gláucia 
Moraes Oliveira. Para o diretor administrativo Denilson 
Albuquerque, é também uma oportunidade para o sócio 
quitar os débitos em atraso, poder votar e ser votado 

nas eleições e não perder o acesso aos benefícios 
concedidos pela SBC. “Estando inadimplente, o sócio 
perde direitos e ainda tem que arcar com valores 
mais altos para participar dos eventos como cursos 
e congressos, a prova de Título de Especialista em 
Cardiologia e outros”, lembra Denilson. 
            
O vice-presidente da SBC, Eduardo Nagib, adianta que os 
sócios que estão em dia com os pagamentos terão ainda 
uma série de benefícios que estão sendo estruturados no 
SBC Clube. “Precisamos primar pelo bom desempenho 
do planejamento financeiro da nossa sociedade para 
ter condições de defender a especialidade e investir em 
todas as formas de educação continuada e valorização do 
associado”, finaliza Nagib. 
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No primeiro dia da gestão, o escritório Garcia de Oliveira, Simões 
& Advogados Associados fez um trabalho de imersão nas áreas 
administrativa, comercial, jurídica e contábil/financeira da SBC 
instaurando um processo de Due Diligence. A terminologia é bastante 
conhecida em grandes empresas e consiste em investigar e auditar todas 
as informações das quatro áreas.

“As conclusões iniciais da diligência, realizada em ritmo acelerado, foram 
apresentadas e mostraram os pontos fortes da SBC, mas também as 
fragilidades que determinaram a necessidade de intervenções imediatas, 
assim como de curto e de médio prazos”, conta a diretora financeira, 
Gláucia Moraes Oliveira.

Diretoria implanta mudanças por mais eficiência

A primeira reunião de Diretoria da SBC foi marcada por uma série de decisões já tomadas e cumprimento dos 
compromissos assumidos. A nova gestão está inteiramente focada em modernização administrativa, transparência, 
ética, gestão participativa, defesa profissional, excelência científica, valorização do cardiologista e ações que possi-
bilitem a melhoria da saúde cardiovascular.

O encontro realizado na sede em São Paulo, no final de janeiro, foi aberto pelo presidente Marcus Bolívar Malachias. 
Ele enalteceu a alta qualidade da composição da Diretoria e das coordenadorias que assessoram a presidência e 
ressaltou o trabalho de auditoria feito. 

Due Diligence

Futuro

Diretoria

Novo núcleo administrativo financeiro pretende melhorar o resultado operacional 
para investir em representatividade e serviços aos sócios

Diretores reunidos na sede da SBC no Rio de Janeiro
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Com o amplo raio-x, a Diretoria começou a estabelecer as estratégias para as 
necessárias mudanças. A primeira ação foi a contratação de um novo gerente 
geral com amplo conhecimento do segmento de saúde. “Fernando Palauso 
auxiliará o núcleo administrativo financeiro formado pelo presidente, pelo 
vice, Eduardo Nagib, por Gláucia e por mim”,  explica o diretor administrativo, 
Denilson Albuquerque.

O grupo, apoiado pelos auditores e consultores contratados, já iniciou 
uma revisão na estrutura e nos processos da entidade. “Precisamos de 
maior eficiência e melhores resultados operacionais, principalmente em 
um ano difícil, para aprimorar os serviços e a representatividade dos 
sócios”, completa Denilson. 
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Precisamos criar o que não 
sabíamos que era imprescindível

“
” 

Jornal SBC: Como transformar todos os projetos em realidade em um ano de crise?

Celso Amodeo: Precisamos otimizar os recursos. A SBC não irá destinar verbas para fazer publicidade, nem 
é a finalidade. Estamos buscando os melhores e mais eficientes recursos tecnológicos e estratégicos para 
comunicar melhor e dessa forma estar mais próximo do sócio, oferecendo ainda mais serviços. 

Jornal SBC: Como vê a importância das mídias sociais na relação do médico/paciente e 
da SBC com o sócio e a comunidade?

Celso Amodeo: As mídias sociais vieram para revolucionar e, principalmente, democratizar a informação. 
Os médicos são questionados a todo o momento nas consultas em relação a algo que leram no Facebook. 
Precisamos estar de forma estratégica nesse segmento para amplificar a nossa comunicação. Dessa forma 
a população será impactada com informações confiáveis e que auxiliam o médico em suas consultas nas 
recomendações aos seus pacientes.

Jornal SBC: Qual o diagnóstico feito sobre a comunicação atual da SBC?

Celso Amodeo: Comunicamos muito, mas de forma dispersa e, algumas vezes, até divergente. O encontro teve 
o objetivo de unificar a atuação e alinhar o trabalho da equipe interna da SBC com a agência de publicidade e a 
assessoria de imprensa. Vamos buscar caminhos inovadores e, como bem lembrou o presidente, fazendo uma 
referência ao smartphone: “precisamos criar o que não sabíamos que era imprescindível”. 

Um dia inteiro de imersão para alinhar ações

Entrevista 
Celso Amodeo, 

diretor de Comunicação da SBC

 Celso Amodeo é diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e em fevereiro 
organizou uma reunião na sede de São Paulo para alinhar os trabalhos de comunicação. O encontro 
foi aberto pelo presidente, Marcus Bolívar Malachias, que ressaltou que nenhuma outra sociedade de 
especialidade tem o mesmo grau de desenvolvimento da SBC. “Uma entidade desse porte precisa se 
comunicar bem com o sócio, os colaboradores e os funcionários, os parceiros, a comunidade médica 
em geral e a população”, detalhou. Na reunião ainda estiveram presentes o diretor de Promoção da 
Saúde Cardiovascular, Weimar Sebba Barroso, gerentes da SBC, os publicitários da agência Oriente e 
os jornalistas da assessoria de imprensa DOC Press.

As mídias sociais vieram para revolucionar e, 
principalmente, democratizar a informação

“
” 

Diretoria

Presidente da SBC abre a reunião de comunicação Fo
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Diretoria

Novas gerências para as sedes 
de São Paulo e Rio de Janeiro
Fernando Palauso é o novo gerente geral da SBC e Mara Bortole Carreira é a 
gerente administrativa em São Paulo

As sedes da Sociedade Brasileira de Cardiologia agora 
estão com novos comandos gerenciais como parte de 
toda a reestruturação que está sendo feita pela Diretoria. 
A Gerência Geral passa a ser ocupada por Fernando 
Palauso e a Gerência Administrativa em São Paulo, por 
Mara Bortole Carreira.

Fernando Palauso tem larga experiência, cerca de 20 
anos, na indústria farmacêutica. Antes de passar por 

duas multinacionais com foco em Cardiologia e Sistema 
Nervoso Central, atuou na distribuição de medicamentos 
e também no varejo, completando os principais eixos de 
negócios do mercado farmacêutico. É formado em 
Comunicação Social, com pós-graduação em Marketing 
pela ESPM e, recentemente, fez uma especialização 
em Contabilidade e Finanças para Administradores não 
Financeiros na FGV.

“Tenho as principais qualificações necessárias 
para assumir esse desafio e na SBC serão muitos. 
Pretendo contribuir para a melhoria de processos internos, 
dar uma nova direção ao Departamento comercial, apoiar 
na gestão dos projetos da Sociedade e trazer, através de 
cases de sucesso das sociedades internacionais, modelos 
implantáveis no Brasil. Tudo isso com foco nos nossos 
parceiros e no associado”, detalha o novo gerente geral. 

São Paulo
Na sede paulista da SBC, a gerente administrativa Mara 
Bortole Carreira irá atuar com foco na reestruturação do 
Departamento de vendas, no estreitamento das relações 
comerciais e na consolidação de novas parcerias. Para 
o trabalho Mara foi escolhida por ter ampla experiência 
em gerenciamento comercial atuando em empresas do 
segmento farmacêutico. É formada em Marketing e tem 
pós-graduação em Administração de empresas pela FMU 
e Gestão de negócios no mercado farmacêutico pela 
ESPM. “Sinto-me segura em atuar neste cargo podendo 
colocar em prática minha  expertise gerencial de indústria 
farmacêutica, aliada à vivência profissional em todos os 
centros de Cardiologia da cidade”, conta. 

Nova reunião da CECon é realizada 
para estruturar o 71° CBC

Os integrantes da Comissão Executiva do 71° Congresso 
Brasileiro de Cardiologia (CECon) se reuniram no final 
de janeiro para continuar a estruturação do evento que 
vem sendo programado desde outubro do ano passado. 
“Definimos que o Congresso será principalmente 
voltado para o clínico e seus problemas no tratamento 
dos pacientes. Queremos que o participante saia de 
Fortaleza atualizado para praticar uma Cardiologia 
atual e baseada nas melhores evidências”, explica o 
diretor científico, Raul Dias dos Santos Filho. 

Raul Santos integra a CECon junto a Amanda Souza, 
Otavio Rizzi Coelho, João David de Souza Neto, Marcus 

Bolívar Malachias, Andreia Brandão, David de Pádua 
Brasil, Gláucia Moraes, Frederico Silva e Leandro 
Zimerman. O grupo determinou que, neste ano, o 
congresso será realizado em três dias, começando na 
sexta pela manhã e terminando no domingo à tarde.

“O Congresso abre com os encontros e programas dos 
Departamentos.  À tarde teremos sessões de estado 
da arte nas diversas disciplinas e subespecialidades 
da Cardiologia. Nos outros dias teremos mesas-
redondas, debates, colóquios e os simpósios conjuntos 
com as sociedades internacionais parceiras da SBC”, 
adianta o diretor científico.

Raul dos Santos conta que os Departamentos e as 
Regionais foram convidados e enviaram um grande 
número de sugestões de temas e mesas. “Os sócios 
também foram incentivados a enviar sugestões para a 
CECon. Tentaremos, dentro do possível, acomodar a 
todas. Importante ressaltar que as sessões do estado da 
arte foram feitas com as sugestões dos Departamentos”, 
completa o diretor.

Os convidados internacionais ainda estão sendo 
escolhidos, mas já estão confirmados os simpósios 
conjuntos com a American Heart Association, American 
College of Cardiology, European Society of Cardiology 
e International Atherosclerosis Society, entre outras. 

O evento será realizado de 23 a 25 de setembro no 
Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Congresso Brasileiro de Cardiologia

Evento democrático

O evento deste ano será em Fortaleza, durante três dias do mês de setembro
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Coordenadores se encontram para estudar caminhos para os cursos, em fevereiro

Prevenção

Coordenadores debatem o 
futuro dos cursos de emergência 
TECA e cursos da American Heart podem ser alternativas educacionais 

Sérgio Timerman, que é, junto a Agnaldo Piscopo, 
coordenador de Treinamentos em Emergências, apresentou 
um histórico do tema no Brasil. Timerman lembrou que o 
primeiro curso surgiu por aqui em 1982, trazido dos Estados 
Unidos por John Cook Lane e Ari Timerman, irmão de Sérgio. 

“Não houve continuidade, e só em 1996 o Hospital Albert 
Einstein me incumbiu de levar um grupo de médicos para 
ser treinado com o ACLS, em Miami”, lembra Sérgio. Com a 
morte de Jozef Fehér, que foi presidente do Einstein e era um 
entusiasta da iniciativa. “Ficamos também órfãos”, lamentou.

Em 2002, na gestão de Gilson Feitosa como presidente 
da SBC, Ari Timerman, presidente do Funcor, 
estruturou o Comitê de Ressuscitação e a parceria 
com a American Heart Association foi assinada para 
ministrar os cursos de ACLS, PALS e BLS. Sérgio 
Timerman foi o primeiro coordenador, e com o sucesso 
da iniciativa chegou à presidência da Sociedade 

Interamericana do Coração, onde também constituiu 
o Conselho de Emergências Cardiovasculares da 
Fundação Interamericana do Coração. A entidade 
foi cofundadora da International Liaision Committee 
on Ressuscitation (Ilcor) e Sérgio Timerman, um dos 
signatários da fundação e das primeiras Diretrizes 
Mundiais sobre o tema.

Na segunda passagem de Sergio Timerman pela 
SBC, Carlos Alberto Machado, então diretor de 
Promoção da Saúde Cardiovascular (antigo Funcor), 
e Jadelson Andrade, à época presidente da SBC, 
tinham uma nova tarefa para Sérgio. O Ministério da 
Saúde solicitou a criação de um curso genuinamente 
brasileiro. “Jadelson deu o nome, TECA - Treinamento 
em Emergências Cardiovasculares, e eu, juntamente 
com uma série de coordenadores, iniciamos a 
formatação dos cursos com base nas Diretrizes 
brasileiras em emergências”, relembra. 

Sergio Timerman acredita que o futuro é promissor e que há 
espaço para o TECA e para os cursos da American Heart. 
“Temos que fortalecer a liderança que a SBC sempre teve 
nos cursos da AHA e ainda oferecer uma alternativa para 

quem quer algo nacional, como é o TECA”, completa. O 
mesmo pensamento é de Agnaldo Piscopo. “Os dois podem 
caminhar concomitantemente, sem qualquer prejuízo. São 
alternativas educacionais”, conclui Piscopo.

Sérgio Timerman, Gláucia Moraes, Marcus Malachias, Ana Mara Harmuch, Denilson Albuquerque e Fernando Pa-
lauso durante a primeira reunião da Diretoria, em janeiro

Sérgio Timerman lembra o histórico dos cursos no Brasil, 
em fevereiro

Iniciativa da SBC 

Os coordenadores dos cursos de treinamento em emergências da SBC se reuniram na 
sede em São Paulo para debater os próximos passos ante o dilema das duas linhas 
de educação que hoje existem: o TECA e os cursos da American Heart Association. O 
encontro com os coordenadores aconteceu semanas após a primeira reunião, quando 
a Diretoria sugeriu que ambos pudessem ser ministrados pela SBC. 

TECA 

Futuro
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O prefeito de Teresina, Firmino da Silveira Filho (à direita 
na foto), esteve na posse da Diretoria da Regional do 
Piauí. Ele foi recebido pelo presidente da SBC/PI, Wildson 
de Castro Gonçalves Filho (à esquerda), na solenidade 
realizada no Conselho Regional de Medicina. “Teresina 
é referência em vários setores da economia e a saúde é 
um dos grandes destaques pela qualidade dos serviços 
oferecidos, e dentro do segmento saúde, a Cardiologia 
tem a sua excelência conquistada pela qualificação e pela 
dedicação dos nossos profissionais médicos”, ressaltou o 
prefeito da capital do Piauí. 

Prefeito de Teresina 
prestigia posse regional

Os ex-presidentes da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo foram homenageados durante a posse da nova 
Diretoria. Os dois ex-presidentes falecidos, Adib Domingos 
Jatene e Marcos Fabio Lion, receberam o reconhecimento 
in memoriam. Todos os demais estiveram presentes. 

A SBC se reúne com personalidades do cenário 
gastronômico e cultural para discussão de projetos 
envolvendo a saúde cardiovascular. O gerente geral 
da SBC, Fernando Palauso, o chef italiano Rodolfo de 
Santis, Marcus Bolívar Malachias, o jornalista Sérgio 
Rizo da Veja São Paulo, a colunista  Alexandra Forbes da 
Folha de São Paulo, Casa, Vogue e Blog Boa Vida, Sérgio 
Timerman e Glaucia Oliveira estiveram no encontro. 

O decano dos ex-presidentes da SBC, 
professor Rafael Leite Luna, acaba de 
concluir mais um livro ‘A Consciência 
Humana’ de 280 páginas que escreveu aos 
83 anos. Luna presidiu a SBC entre 1997 e 
1999 e foi secretário-geral do inesquecível 

Congresso Mundial de Cardiologia no Rio em 1982. É também 
autor dos livros ‘Hipertensão Arterial’, “Sociedade Brasileira 
de Cardiologia – 50 anos de história’ e ‘Síndrome metabólica: 
conceitos’. 

Ex-presidentes da Socesp  
são homenageados

Aos 83 anos, Rafael Leite Luna  
vai lançar mais uma obra 

Taqui News

O diretor de Promoção da Saúde Cardiovascular, Weimar 
Sebba Barroso, e o diretor de Relações Governamentais, 
Renault Mattos Ribeiro Júnior, foram recebidos na sede da 
Unesco, em Brasília. Na reunião discutiu-se os caminhos 
comuns em relação à educação que a SBC e a Unesco 
podem trilhar. Renault (à esquerda) está ao lado de Marlova 
Noleto, que é coordenadora do Lead Programme da 
Unesco, e está segurando um livro do projeto Movidos pelo 
Coração. Weimar está acompanhado de Maria Rebeca 
Gomes, coordenadora do Education Programme. 

Unesco abre as portas para a SBC 

São de duas classes  os medicamentos injetáveis por via 
subcutânea: Mipomerseno (oligonucleotideo antissenso-A-
SO) e iPCSK9 (inibidores da pré-proteína convertase subtili-
sina kexina tipo9). As aplicações do primeiro são duas a qua-
tro vezes ao mês, e as dos iPCSK9, de uma a duas vezes.

O modo de ação do Mipomerseno se dá pelo impedimento 
da translação da ApoB100, inibindo sua síntese hepática, 
repercutindo diretamente na menor produção de VLDL, 
LDL e outras lipoproteínas aterogênicas.

Os fármacos inibidores de PCSK9 diminuem a degrada-
ção dos Receptores de LDL, o que leva a diminuição de 
LDL, pois a PCSK9 aumenta a degradação desses recep-
tores e reduz suas reciclagens até a membrana celular.

Suas indicações são para pacientes com hipercolestero-
lemia familiar (HF), acrescentados  sobre a dose máxima 

de estatina tolerada pelo paciente e para aqueles compro-
vadamente resistentes às estatinas.

Ambos foram aprovados nos Estados Unidos pelo FDA, e 
no Brasil já há pacientes em tratamento com  Mipomerse-
no desde 2013.

Os iPCSK9 deverão ser comercializados em breve no 
Brasil, pois as comprovações de estudos como Gauss, 
Rutherford e outros atestam sua eficácia e tolerabilidade. 
As reduções de LDL colesterol são muito relevantes, de 
29% a 68%.

Esses novos medicamentos inauguram uma nova era no 
tratamento da hipercolesterolemia, comparável à de quan-
do surgiu a classe das estatinas, na expectativa de menor 
morbimortalidade dos pacientes com apresentações gra-
ves dessa dislipidemia.

Dia a Dia do  
Cardiologista

SBC acompanha de perto resultados 
das pesquisas clínicas sobre drogas 
injetáveis para controle do colesterol
O Jornal SBC ouviu a especialista Tânia Martinez que encaminhou as  considerações 
abaixo sobre o tema

Referências
Para quem quiser ou precisar se aprofundar mais no tema, Tânia Martinez indica as seguintes referências de fácil 
consulta que menciona ambas as classes de medicamentos: I Diretriz de Hipercolesterolemia Familiar (Arq SBC, vol 
99, Supl 2, Ago 2012); ou o livro Hipercolesterolemia familiar, pela Junta Diretora da Rede Iberoamericana de HF 
2014/2015, dos autores Raul Dias Santos, Pedro Mata e Mario Stoll (Conectfarma Publicações Científicas, 2015).
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Regionais

 SBC/NNE
Salvador sedia, em 2016, dois eventos da especialidade entre os dias 11 e 14 de maio, no Bahia Othon 
Palace. O 28º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia ocorrerá simultaneamente ao XXXVI Congresso 
Norte-Nordeste de Cardiologia, que será presidido por Maurício Nunes, com estimativa de público de 
1.500 participante s. A grade científica está pronta e o tema será “Dilemas na Cardiologia Atual”. São 
esperados palestrantes regionais, nacionais e internacionais. Acesse o site oficial do evento com a data limite 
para o envio de Temas Livres: http://tl.cardiol.br/temaslivres/eventos.asp

 SBC/BA
A Diretoria da SBC/BA, biênio 2016/2017, entende que as ações da sociedade devem ter uma coordenação mais eficiente 
para obter melhores resultados. Em janeiro aconteceu a 1ª etapa do Planejamento Estratégico. Foi um dia inteiro de 
trabalho com a presença da Diretoria atual, além do ex-presidente, Mário Rocha. Os produtos elaborados foram a Carta de 
Intenções e o Plano de Ação. O desafio agora é realizar o acompanhamento horizontal das ações para cumprir as metas 
propostas.

 SBC/MG
A Regional Minas Gerais continua investindo na formação profissional, educação continuada e melhoria no 
atendimento das emergências cardiovasculares. Com esse intuito, a SBC/MG realizou no dia 20 de fevereiro 
seu primeiro Curso de Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Coronariana (Savico) com a formação de sua 
equipe de instrutores. Visite o site www.smc.org.br

 SBC/MS
A cerimônia de posse da nova Diretoria foi em 30 de janeiro. Estiveram presentes autoridades, representantes 
das entidades de saúde pública e complementar do estado, sindicato dos médicos e CRM, além de lideranças 
médicas e ex-presidentes da Regional. O discurso de posse do diretor-presidente eleito Delcio Gonçalves 
foi embasado na maior contribuição social da SBC junto à sociedade, no trabalho de resgate de sua 
representatividade, da integração entre os sócios e regiões do estado e na divulgação científica.

 SBC/SE 
O início da gestão da nova Diretoria serviu como ponto de partida para a estruturação do Centro de Treinamento, 
além de manter contato com o poder público municipal da capital sergipana, visando à capacitação dos médicos 
de pronto-atendimento para os casos cardiológicos. Houve também a realização do planejamento das atividades 
científicas que serão realizadas no decorrer do ano.

 SBC/PR
No dia 26 de fevereiro, SBC e SPC participaram do programa Bem Estar Global, no Parque São José, em São José 
dos Pinhais. Realizado pela Rede Globo em parceria com o Sesi/PR, o evento teve como objetivo orientar a população 
sobre qualidade de vida e cuidados com a saúde. Na tenda, o público pôde dosar níveis de glicemia e colesterol, aferir 
a pressão arterial, medir a circunferência abdominal e conferir demonstrações de massagens cardíacas.

 SBC/PE  
No dia 18 de fevereiro, uma solenidade marcou a posse 
da nova Diretoria  da SBC/PE. Catarina Cavalcanti 
passou a presidência a Paulo Sérgio de Oliveira. O 
evento foi no Salão de Convenções do Real Hospital 
Português e contou com a participação de muitos nomes 
da comunidade médica. Após as formalidades o ex-
vice-presidente da SBC, Sérgio Montenegro, ministrou 
uma aula sobre o papel das associações médicas, 
destacando a história de algumas delas, inclusive a da 
SBC e da SBC/PE. 

 SBC/SC 
A Regional iniciou suas atividades científicas em fevereiro com um simpósio sobre Dor Torácica, abrangendo os 
métodos de imagem e marcadores de risco. Dentro do cronograma de 2016, a atual Diretoria programou mais cinco 
eventos, sendo dois deles fora da capital, visando a descentralização e integração com o interior. Os temas escolhidos 
foram: Cardiopatias congênitas - do recém-nascido ao adulto; Cuidados pré e pós-operatórios de cirurgia cardíaca; 
Cardioncologia e Cardiogeriatria.

 SBC/SP 
O XXXVII Congresso da Socesp acontecerá no Transamérica Expo Center, nos dias 26, 27 e 28 de maio. Dentre as 
principais novidades, merecem destaque as novas ferramentas de comunicação, adianta Rui Ramos o presidente 
do evento. “Nosso objetivo é promover a maior interação entre os congressistas criando um modelo inovador em 
nosso meio”. Segundo Silas Galvão Filho, um dos coordenadores do Congresso, o evento é uma oportunidade 
para reciclagem e relacionamento.

Nota: No portal da SBC, www.cardiol.br, é possível conferir os integrantes das novas Diretorias 
e as informações completas sobre as atividades das Regionais.
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 SBC/PI
Integrantes da Diretoria reuniram-se com o 
deputado estadual Luciano Nunes, que se 
prontificou a apresentar Projeto de Lei junto à 
Assembleia Legislativa do Piauí, para que a 
entidade tenha o Título de Utilidade Pública 
Estadual. 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

SB
C

/P
I

Catarina Cavalcanti e Paulo Sérgio de Oliveira

Presidente da SBC/PI, Wildson Gonçalves, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Themístocles 
Sampaio, o deputado  Luciano Nunes Filho e o Dr. José Lira
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Diretoria do DA se reúne para atualização da V Diretriz
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Departamentos

 SBC/DA
A Diretoria do DA iniciou os trabalhos de 
atualização da V Diretriz de Dislipidemias e 
Prevenção da Aterosclerose. Entre os tópicos 
que serão revistos estão: a estratificação 
de risco e metas, com opção da criação de 
um algoritmo simplificado de fácil utilização 
prática, revisão das metas e criação de 
um aplicativo para celular e tablet para 
estratificação de risco, revisão da abordagem 
das situações especiais e das formas graves 
de dislipidemias e critérios para utilização dos 
novos fármacos.

 SBC/DCC/CP 
O Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI) realizou seu 10º Congresso Mundial em Roma, entre os dias 14 
e 17 de janeiro. O PVRI é uma instituição filantrópica que reúne profissionais em todo o mundo, com o objetivo de 
conduzir pesquisa científica em doença vascular pulmonar (DVP). Seu objetivo principal é melhorar os cuidados 
a pacientes com DVP, incentivando a pesquisa, encorajando o desenvolvimento de medicamentos e apoiando 
ações para aumentar a conscientização sobre a doença. Entre elas, tem apoiado ações educativas em países em 
desenvolvimento, no sentido de aumentar o diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas. Site: http://pvri.info.

 SBC/DERC
O próximo 23º Congresso do Derc será realizado na cidade do Rio de Janeiro, de 24 a 26 de novembro de 
2016, no Othon Palace Hotel, na praia de Copabana. A grade científica está pronta e envolve intensa e profunda 
atualização e discussão de temas, contemplando as múltiplas áreas do Derc. Envie o seu tema livre! 

 SBC/DHA
A ligação dos países lusófonos na luta contra a hipertensão arterial (HTA) será o foco do Congresso que reunirá 
três continentes e cinco países. “Dois continentes, uma só realidade – HTA e RCVG” é o título do Simpósio Luso-
Brasileiro deste ano, que contará com a presença do DHA e reforçará os laços entre as instituições. Um exemplo é 
a elaboração no Posicionamento de PA central entre as duas entidades. O evento terá transmissão online para, no 
Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Porto Alegre; em Moçambique, Maputo; em Angola, Luanda, 
Huambo e Benguela; e Cabo Verde.

 SBC/DCC/GECETI
O Geceti, sob a presidência de Gilson Feitosa Filho,  permanece com suas atividades envolvido com a produção 
científica nas áreas de coronariopatia, terapia intensiva e emergências. Para os próximos anos tem como diretrizes 
continuar ligado à atualização de cursos como o TECA, além de participar da elaboração das grades científicas de 
diversos congressos nacionais. 
Novos eventos estão sendo programados para o Nordeste nos meses de abril e maio, e muito em breve estará 
realizando um grande evento científico nacional.

 SBC/DIC
A Diretoria do DIC reuniu-se para a resolução das 
pendências finais do 6º Congresso do DIC, que 
será em Belo Horizonte, entre os dias 7 e 9 de abril.
Em janeiro, o grupo da Recomendação para 
Avaliação Ultrassonográfica da Aorta Abdominal 
e seus Ramos, coordenado por Claudia Freire, 
Simone  Santos e Monica Alcântara, se reuniu no 
Rio de Janeiro para a discussão do documento. 
Foram definidas as bases do pôster que será 
confeccionado e distribuído durante o 6º Congresso 
do DIC. O documento final será publicado online na 
revista de SBC Imagem.Reunião da Diretoria do DIC e organizadores do 6º Congresso 

do DIC 2016, na sede do Departamento em São Paulo-SP

 SBC/DECAGE
Nos dias 18 e 19 de março, no projeto de Interiorização do Decage/RS, aconteceu a Jornada de Cardiogeriatria na 
cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul, sob a coordenação de Jairo Monson de Souza Filho e Eduardo Pitthan. O 
foco da Jornada foi a revisão de temas cardiológicos no atendimento ao paciente idoso.
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Seu bolso

Planejar despesas evita 
dívidas desnecessárias
Planejamento e mudança de comportamento são 
fundamentais para a saúde financeira do seu consultório

Participe da coluna Seu Bolso e envie dúvidas e sugestões para jornalsbc@cardiol.br

 Como já mostramos nesta coluna, controlar os gastos é o 
primeiro passo para manter as contas do seu consultório 
no azul. Mas é preciso que essa planilha de despesas 
e receitas venha acompanhada de uma mudança de 
comportamento na hora de comprar itens do dia a dia 
ou até mesmo fazer investimentos maiores. A palavra do 
momento é PLANEJAMENTO. 

Quem explica é o diretor do Instituto GEOC, que reúne 
16 das principais empresas de cobranças do Brasil, Jair 
Lantaller, idealizador do Dr. Débito (www.drdebito.com.
br), um portal que auxilia o consumidor a regularizar as 
contas e oferece conteúdo de educação financeira. 

Segundo ele, três itens são fundamentais na hora de 
comprar, que parecem óbvios, mas, na maioria das vezes, 
não são seguidos: pesquisar preços e fazer as contas 
antes de comprar bens, principalmente os de alto valor, 

que podem desequilibrar seu orçamento em médio e 
longo prazos; pedir sempre descontos nas compras; e ser 
o mais objetivo possível na hora de comprar. “Faça uma 
lista com os itens de que precisa antes de adquiri-los”, 
aconselha Lantaller.

Depois de controlar melhor as contas e gastar com 
equilíbrio, o terceiro pilar – que vai assegurar uma vida 
financeira livre de dívidas – é planejar. “Destine parte de 
seus rendimentos (de 10% a 20%) para poupar, sempre 
atrelando essa poupança a um sonho ou objetivo; lembre-
se: as emergências acontecem e assim que estiver 
preparado, procure os credores e renegocie as dívidas; 
e verifique a possibilidade de adquirir um crédito pessoal, 
com taxas menores, para quitar os débitos. Assim, você 
coloca sua vida financeira em ordem e evita pagar juros 
abusivos”, finaliza o diretor do Instituto GEOC.

Cirurgia Cardíaca 
por Domingo Braile

43º Congresso da  
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular 

Domingo Braile é Prof. Emérito da Faculdade Estadual de 
Medicina de Rio Preto e Sênior da Faculdade de Ciências 

Médicas da Unicamp. Pró-Reitor de Pós-Graduação da Famerp, 
editor do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery

É com grande prazer que anuncio aos colegas cardiologistas a realização do 43º 
Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, de 7 a 9 de abril, no 
Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. 

O tema que norteia o evento este ano é: INOVAÇÃO - Novos Horizontes na 
Cirurgia Cardiovascular. Contaremos com nove convidados estrangeiros, 
mostrando a integração internacional da SBCCV.

Destacam-se em nosso evento as sessões de “Hands on” que rivalizam com 
congêneres de outras Sociedades. 

Este ano teremos a incorporação do 34º Congresso Brasileiro de 
Circulação Extracorpórea e técnicas de auxílio cardiorrespiratório 

como ECMO, ECLA e Ventricular Assist Devices (VAD) e dos 
Simpósios de Enfermagem e Fisioterapia cardiovascular, que 
reunirão seus especialistas.

As sessões especiais para acadêmicos e residentes, 
buscando sua formação técnica e ética, tem sido de grande 
sucesso.

O aumento do número de cardiologistas em nossos 
Congressos muito nos tem honrado. 
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SBC na mídia 

O jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, entrevistou o presidente da SBC. 
Marcus Bolívar Malachias, no espaço de duas páginas, contou dos projetos 
da gestão, da importância da prevenção e da falta de infraestrutura para 
o tratamento das doenças cardiovasculares. “Se uma determinada região 
tem condição de receber uma escola de medicina, então também é possí-
vel cobrar que o investidor construa um hospital universitário”, defendeu. 

Marcos Barojas, da Regional Bahia da SBC, 
foi entrevistado pelo programa Bem Estar da 
TV Globo sobre a frequência cardíaca dos 
foliões, durante ensaio do grupo Olodum, na 
sexta, véspera de Carnaval. Ele explicou sobre 
os cuidados que pacientes cardíacos, ou não, 
têm que ter durante os dias de festa.

Coração de folião

A revista Saúde da editora Abril publicou reportagem 
sobre as injeções contra o colesterol elevado ouvindo 
especialistas da SBC. O tema que foi debatido durante o 
70° Congresso Brasileiro de Cardiologia, em Curitiba, está 
na coluna “Dia a Dia do Cardiologista” neste edição do 
Jornal SBC. 

Tema debatido no congresso em matéria da saúde

Presidente da SBC é entrevistado por jornal mineiro

O jornal O Globo publicou reportagem repercutindo a divulgação 
do primeiro relatório da American Heart Association a respeito 
das peculiaridades do infarto entre as mulheres. O presidente da 
SBC, Marcus Bolívar Malachias, lembrou que elas dificilmente 
citam a palavra “dor”. “Dizem que estão com um aperto no peito, 
um desconforto, um incômodo, uma angústia. E elas não se atêm 
às reações físicas, mas contam também sobre sentimentos, 
sensações abstratas, circunstâncias difíceis pelas quais podem 
estar passando. Algumas vezes, isso ajuda a mascarar o 
diagnóstico. E, quanto mais o atendimento para infarto demorar, 
mais comprometido ficará o músculo cardíaco”, orientou. 

Os diferentes sintomas do infarto em O Globo

Os dados do Cardiômetro voltaram a 
ganhar espaço na mídia. Desta vez o 
SBT exibiu uma reportagem nos tele-
jornais SBT Brasil e SBT Manhã. O 
entrevistado foi o diretor de Relacio-
namento com Estaduais e Regionais, 
José Luis Aziz, que esclareceu sobre 
a importância da prevenção.

SBT noticia lançamento 
do Cardiômetro

O programa semanal da TV Record 
Domingo Espetacular tem exibido 
uma série de reportagens sobre os 
mitos e verdades em relação aos 
alimentos. Tânia Martinez do Conselho 
de Prevenção Cardiovascular e Ações 
Sociais da SBC foi a entrevistada para 
orientar, principalmente em relação ao 
colesterol. 

Mitos e verdades 
sobre os alimentos
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Viagens do Coração

Muito além de um time de basquete
San Antonio é uma cidade atraente com clima agradável o ano todo

A cidade foi o destino, no ano passado, de João Fernando 
Monteiro Ferreira, coordenador de Hans On da SBC e 
vice-presidente da Socesp. João visitou a cidade com a 
esposa, Isa, e um dos filhos, Pedro, que acaba de ser 
aprovado no vestibular para também fazer Medicina.

João lembra que uma das principais atrações da cidade 
é o forte Álamo, presente em boa parte dos filmes de 

velho oeste. O forte foi o símbolo de resistência dos 
espanhóis que lutaram por um Texas independente. 
Em 1836, depois de uma batalha que durou 13 dias, 
o sonho de liberdade acabou com a morte de todos os 
amotinados. Nas batalhas seguintes, o grito de guerra 
dos texanos foi: remember the Alamo (lembre-se do 
Álamo). “Por toda a história e pelos belos jardins, vale a 
visita”, indica João Fernando.

O coordenador de Hans On ainda sugere ficar hospedado 
nas proximidades do Riverwalk, o rio que corta a cidade 
e possui um calçadão repleto de bares e restaurantes. 
“É bastante agradável jantar ou tomar um drink ao 
ar livre”, cita. E João Fernando também fala de uma 
rede  de restaurantes populares no estado do Texas, 
inusitado para aqueles que gostam da comida simples e 
pitoresca: Rudy’s Texas BBQ. “Um dos barbecues mais 
tradicionais da região, o churrasco é acompanhado de 
creme de milho e new potatoes com manteiga. O lugar 
é supersimples, você entra na fila, pega a sua bebida 
ali mesmo, faz o pedido (escolhe as carnes por peso e 

os acompanhamentos), paga e recebe a comida, que 
leva numa cesta de plástico para mesas compridas com 
bancos de madeira na varanda. Não tem pratos, você 
come em cima de um papel que eles dão, mas é muito 
divertido”, completa.

San Antonio ainda tem outras atrações turísticas 
interessantes como o Parque Nacional, La Villita - distrito 
histórico às margens do Riverwalk, o Market Square - 
três mercados em uma mesma praça que vende produtos 
locais, o Hemisfair Park - onde uma torre de 180 metros 
permite uma bela vista da cidade, entre outras opções.

San Antonio no Texas é uma cidade cativante, porém muito mais conhecida por conta 
do time de basquete San Antonio Spurs. O clube já foi pentacampeão da NBA, sendo 
o último título em 2014

Participe da coluna Viagens do Coração e envie a sua história com fotos para jornalsbc@cardiol.br

Mesas de restaurantes ao longo do Riverwalk Os jardins do forte ÁlamoShopping às margens do Riverwalk

Riverwalk

24 25



  

Histórias da Cardiologia 
por Reinaldo Hadlich

O atual presidente da Socesp, Ibraim Masciarelli Pinto, tem 
vasta experiência em uma área em constante mudança. 
Graduado pela Unifesp e com residência no Instituto 
Dante Pazzanese, atuou no ambulatório de pacientes 
submetidos a intervenção percutânea, no serviço do 
Prof. Eduardo Sousa e da Profa. Amanda Sousa. Ibraim 
atendeu o pedido da coluna e encaminhou o relato que 
segue de suas experiências.

“No serviço ficou clara a necessidade de medir 
objetivamente os diâmetros das artérias coronárias, 
o que me levou até a Universidade de Michigan e ao 
Thoraxcenter em Rotterdã, locais onde cumpri fellowship e 
aprendi técnicas de angiografia coronariana quantitativa e 
de pós-processamento de imagem, que introduzi no Brasil 
em 1989. Mais tarde, ainda pelo interesse em exames 
invasivos, pude inteirar-me do ultrassom intracoronariano 
que pude introduzir no nosso meio em 1994. 

Antes disso um serviço no qual trabalhava adquiriu 
ressonância magnética equipada para a realização 
de exames cardiológicos. Percebendo o potencial da 
técnica, a instituição (Hospital do Coração) permitiu-me, 
juntamente com o Dr. Sérgio Cunha Pontes Jr, desenvolver 

a técnica e fomos pioneiros na realização desse exame 
no país. Iniciamos a utilização clínica, no Brasil, em 
novembro de 1990. Nossa primeira participação em 
eventos, mostrando a experiência, foi no XLVII Congresso 
da SBC, em São Paulo, 1991, e posteriormente tivemos 
a chance de participar de congressos de sociedades 
americanas e europeias. Nosso serviço também foi um 
dos primeiros a utilizar diferentes avanços tecnológicos da 
ressonância e acumulamos grande experiência em casos 
de emergência, em especial dissecções de aorta. 

Por volta de 1999, a tomografia computadorizada passou 
a ser discutida com grande interesse na Cardiologia pela 
possibilidade de se realizar a avaliação não invasiva das 
artérias coronarianas. Pudemos realizar, em abril de 
2000, a primeira tomografia das artérias coronarianas na 
América Latina, num equipamento de quatro fileiras de 
detectores, no qual foram feitos mais de 4.500 exames. 
Uma vez mais pudemos apresentar nossos resultados em 
diferentes eventos nacionais e internacionais. Da mesma 
forma, nossa instituição foi a primeira a contar com os 
tomógrafos de 16 fileiras de detectores e na realização 
de exames de tomografia também para a avaliação de 
cardiopatia estrutural não coronariana.”

A experiência e os estudos realizados por 
Ibraim Masciarelli Pinto

As técnicas  
de imagem 
cardiovascular

Reinaldo Hadlich é Prof. do Instituto de Pós Graduação Médica do Rio de Janeiro. 
Presidente do Centro de Estudos do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de 

Castro Vice Presidente do Departamento de Clinica Cardiológica da Socerj

A revista Circulation, da American Heart Association, traz 
em seu número de 26 de janeiro o artigo “Cardiovascular 
Health in Brazil: trends and perspectives”. O trabalho 
faz parte de uma série sobre saúde global e doenças 
cardiovasculares e foi desenvolvido por cardiologistas e 
epidemiologistas da UFMG (Antonio Luiz Pinho Ribeiro, 
Luísa Brant e Sandhi Barreto), UFRGS (Bruce Duncan), 
USP (Paulo Lotufo) e UFES (José Geraldo Mill). 

Os autores reconhecem a queda da mortalidade 
cardiovascular e da prevalência do tabagismo como 
pontos positivos das tendências recentes, mas 
ressaltam que o “financiamento insuficiente, a baixa 
escolaridade e as desigualdades sociais permanecem 
como as principais barreiras a serem superadas” 
para o enfrentamento da elevada carga de doença 
cardiovascular no Brasil. 

Saúde cardiovascular 
brasileira é tema de 
artigo na Circulation

Convergência de Mídias

A íntegra do artigo pode ser conferida no site da revista Circulation,  
http://circ.ahajournals.org/content/133/4/422.full.

Os professores da UFMG, Luisa Brant, Antonio Ribeiro e Sandhi Barreto

Fo
to

: A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

om
un

ic
aç

ão
 H

C
-U

FM
G

 

26 27



Parceiros da Cardiologia

Gerência da SBC recebe 
presidente da Sindusfarma

Nelson Mussolini fez críticas à SBC 
e ao congresso da SBC realizado no 
ano passado em Curitiba, em relação a 
gestão e infraestrutura, e citou exemplos, 
como ausência de ar-condicionado, 
desalinhamento do piso, dificuldades de 
acesso à internet, entre outros. 

Fernando Palauso explicou que a 
nova Diretoria soube das falhas que 
ocorreram e está tomando todas as 
medidas para evitar que problemas 

semelhantes aconteçam no evento em 
Fortaleza, neste ano. O gerente geral 
da entidade informou que uma ampla 
mudança administrativa já ocorreu e que 
a atual gestão trabalha fortemente para 
organizar o 71° Congresso Brasileiro de 
Cardiologia. “Além de uma impecável 
programação científica, sabemos da 
importância da infraestrutura, tanto para 
o sócio quanto para os parceiros, que 
investem no evento”, detalhou Palauso 
durante o encontro.  

Nota: A coluna Parceiros da Cardiologia é destinada a 
informar sobre novidades relacionadas às empresas 
que apoiam iniciativas da SBC, patrocinando eventos 
ou projetos da entidade. Sugestões de pauta podem 
ser encaminhadas para jornalsbc@cardiol.br

O presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos do Estado de São Paulo (Sindusfarma), Nelson 
Mussolini, visitou a sede da SBC em São Paulo. Ele foi recebido 
pelo gerente geral Fernando Palauso, e estava acompanhado da 
coordenadora executiva da entidade, Bárbara Izidoro.

Nelson Mussolini, Marcelle Faria da SBC, Bárbara Izidoro e Fernando Palauso
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7 a 9 de abril
Fortaleza (CE)

43º Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular

departamentos.cardiol.br/sbccv/

7 a 9 de abril
Belo Horizonte (MG)

6º Congresso do Departamento 
de Imagem Cardiovascular da SBC

departamentos.cardiol.br/dic/

13 a 16 de abril
Rio de Janeiro (RJ)

33º Congresso de Cardiologia da Socerj

socerj.org.br

29 e 30 de abril 
Curitiba (PR)

Congresso Paranaense de Cardiologia 2016

sbc-pr.org

11 a 14 de maio
Salvador (BA)

XXXVI Congresso Norte Nordeste de Cardiologia 
28º Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia

sociedades.cardiol.br/rn/ 
sociedades.cardiol.br/ba/

19 a 21 de maio
Gramado (RS)

Congresso de Cardiologia do Estado 
do Rio Grande do Sul – Socergs 2016

www.socergs.org.br

26 a 28 de maio
São Paulo (SP)

XXXVII Congresso de Cardiologia 
do Estado de São Paulo

www.socesp.org.br

8 a 10 de junho 
Rio de janeiro (RJ)

Solaci – SBCI 2016

sbhci.org.br

7 a 9 de julho
Belo Horizonte (MG)

XXVI Congresso da Sociedade 
Mineira de Cardiologia

www.smc.org.br

11 a 13 de agosto
Campos do Jordão (SP)

XV Congresso Brasileiro 
de Insuficiência Cardíaca

departamentos.cardiol.br/sbc-deic/

23 a 25 de setembro
Fortaleza (CE)

71º Congresso Brasileiro de Cardiologia

cientifico.cardiol.br

20 a 22 de outubro 
Búzios (RJ)

13º Congresso Fluminense de Cardiologia

socerj.org.br

21 e 22 de outubro
Local não definido

XX Congresso de Cardiologia 
de Mato Grosso do Sul

  sociedades.cardiol.br/ms

21 e 22 de outubro
Natal (RN)

XIII Congresso Brasileiro 
de Cardiogeriatria

departamentos.cardiol.br/decage/

27 a 29 de outubro
Curitiba (PR)

XIII Congresso do Departamento 
de Hipertensão Arterial/SBC

departamentos.cardiol.br/sbc-dha/

2 a 5 de novembro
 Belo Horizonte (MG)

XXIV Congresso Brasileiro de Cardiologia 
e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica

departamentos.cardiol.br/sbc-dcp/

24 a 26 de novembro
Rio de Janeiro (RJ)

23º Congresso do Departamento 
de Ergometria, Exercício e Reabilitação 

Cardiovascular da SBC (Derc)

departamentos.cardiol.br/sbc-derc/

Calendário 2016

Sem título-1   1 24/09/2013   17:06:47

30



O maior evento de 
Cardiologia do país 
retorna a Fortaleza!

INSCRIÇÕES ABERTAS
Faça sua inscrição 
antecipada com 

desconto especial!

Acesse o site do evento:

cbc71.com.br

23 a 25 de
Setembro
de 2016
Centro de Eventos do Ceará

23 a 25 de
Setembro
de 2016
Centro de Eventos do Ceará
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